
Hej vårdnadshavare, 
Tänk att Era ljuvliga guldklimpar nu är de äldsta barnen på 
Gripsholms förskola! ”Jag är stor nu” är det flera som 
konstaterat under veckans gång :) Vi märker att barnen är 
exalterade över att ”vara stora” och under detta 
verksamhetsår kommer vi bland annat att lägga en god 
grund inför förskoleklass som väntar nästa höst. 

• Vi säger nu hejdå till en kort vecka, eftersom planeringsdagarna inföll 
under torsdag och fredag. Inkommande måndag, 17:e augusti, är det 
SKOLSTART och majoriteten av Mumintrollen och Hattifnattarna 
kommer vara tillbaka från sina sommarledigheter, äntligen!  

• I och med skolstart får Ni räkna med mycket liv och rörelse kring 
Gripsholmsskolan/-förskolan och vi misstänker att det nya trafikflödet, 
som Statens Fastighetsverk har initierat, kan väcka huvudbry den första 
tiden. Under morgonen kommer vi ha personal på plats som hjälper till 
med dirigering av trafiken så att alla kör in och ut rätt väg. (om Ni inte 
redan gjort det, vänligen bekanta Er med den nya lösningen HÄR) 
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VECKOBREV 
Mumintroll & Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 34

Tills vidare, inga 
föräldrar på besök: 
— inga föräldrar kan 
besöka förskolan med 
anledning av covid-19. 
Vi ber Er i möjligaste 
mån att lämna och 
hämta Era barn 
utomhus och behöver 
man gå in önskar vi att 
endast EN person går in 
med barnet. Och då 
enbart till kapphall, EJ 
in i matsal eller övriga 
utrymmen. Tack! 

Gående till Campus 
enbart längs 
grusvägen: 
— alla som rör sig till och 
från Campus hänvisas 
att gå på grusvägen. 
Det är INTE tillåtet att 
gena över 
Apotekarängen! 
Vänligen, respektera 
detta. (beslut publicerat 
15.5.2020)

https://gripsholmsskolan.se/gaende-till-campus-endast-langs-grusvagen/
https://gripsholmsskolan.se/gaende-till-campus-endast-langs-grusvagen/
https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/
https://gripsholmsskolan.se/gaende-till-campus-endast-langs-grusvagen/
https://gripsholmsskolan.se/gaende-till-campus-endast-langs-grusvagen/


• NY RUTIN: Från och med vecka 34 kommer vi ha en utvald pedagog - klädd i väst - som ansvarar 
för SchoolSoft:s in- och utcheckning av barn. Vi vill därmed att Ni föräldrar tar för vana att säga hej 
och hejdå till den västklädda pedagogen och även meddelar hen om eventuella ändringar som berör 
lämning/hämtning. Efter en tid utvärderar vi sedan rutinen och ser hur vi vill fortsätta… 

• För att få en balanserad vardag samt återhämtning har vi på schemat inplanerad nedvarvning/vila 
inomhus. Denna aktivitet äger rum efter lunchen och innebär i praktiken att vi har en avslappnande 
sagostund med kapitelbok eller ljudbok. Stunden arrangeras avdelningsvis och barnen får själva 
välja om de vill sitta eller lägga sig ner. Vi ser ingen anledning till att barnen ska ha med sig 
en egen kudde + filt (och ber alla som har det på förskolan att ta med sig det hem!) MEN ett 
litet gosedjur kan vara önskvärt och välbehövligt. 

• Kapphallen uppe på Campus medför nya rutiner och med Er hjälp önskar vi att barnens extra 
kläder förvaras i det lilla skåpet med dörr. Ytterkläder + regnkläder + ryggsäck (inga IKEA- eller 
papperspåsar tack!) hängs på krokarna under skåpet. I den röda korgen uppe på skåpet kan man 
t.ex. ha solkräm. Här nedan listar vi det som vi gärna ser att Ert barn har med sig till förskolan: 

• Under kortveckan som varit hade pedagog Jessica Bergström möjlighet att ”gästspela” på förskolan, 
vi önskar henne hjärtligt välkommen till oss! Hon kommer nu ha en inskolningsperiod med sitt 
yngsta barn men är snart tillbaka på förskolan igen. Vi vill även poängtera att om Ni ser förskol-
lärare Paula Eriksson på förskolan inkommande vecka så är hon där i egenskap av förälder, på grund 
av inskolning av barn. Hon kommer officiellt vara tillbaka på jobb måndag 24 augusti 2020. I och 
med att två pedagoger är lediga v 34 kommer förskolechef Annika Bärnlund jobba i barngrupp. 

Varma (bokstavligen!) hälsningar, 
Personalen på Mumintrollen och Hattifnattarna
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 34

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mumintrollen: 070 189 81 04 

Hattifnattarna: 070 189 81 03 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)

Kläder efter väder 

En egen ryggsäck 

Ett litet gosedjur 

Vattenflaska

Extra kläder: 

2 tröjor 
2 par trosor/kalsonger 

2 par strumpor 
två par byxor 

1 tjocktröja/kofta

Campus

Slottsparkeringen 
(för föräldrar!)

Viken-
huset
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